SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK!

Szállítási feltételek:
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A feltüntetett árak, a minimális szállítási mennyiség felett, a Vevő által megadott szállítási címre
leszállítva értendőek.
A Ready kalkulátorban létrehozott ajánlatkérést az internetes felületen kiválasztott bolt felé kell leadni a
vevőnek. A web lapon nem szereplő boltok felé leadott ajánlatkérések teljesítéséért felelősséget vállalni
nem áll módunkban.
Vevő a Gyártói visszaigazolást követően megrendeléséhez megadhat kívánt szállítási határidőt.
Időintervallum megadása esetén Gyártó a megadott időszakba eső tetszőleges munkanapon szállíthat.
A szállítás napján a gyártó telefonon egyeztet a szállítás időpontjáról.
A Vevő vagy megbízottja az áru átvételét a szállítólevélen olvasható aláírásával és telefonszámával
igazolja, és esetleges észrevételeit feltünteti. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Gyártó jogosult minden
olyan személyt a Vevő meghatalmazottjának tekinteni, akiről a Vevő által megjelölt szállítási címen
joggal feltételezhető, hogy a Vevő képviseletére jogosult.
Gyártó a Vevő részére Magyarország egész területén házhoz szállítja a megvásárolt árukat, amennyiben
annak rendelési értéke meghaladja a minimum rendelési mennyiséget. Az árak egy alkalommal történő
fuvarozást foglalnak magukba. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhozszállítás költségei a
Vevőt terhelik. Az esetleges pótrendeléseket - amennyiben azok nem érik el 125.000 + Áfa összeget – a
megrendelő a Poli-Farbe Kft. Ready viszonteladó partnerei üzletében veheti át, előzetes térítés
ellenében.
A Vevő a megrendeléskor köteles közölni, a szállítási címre vonatkozó egyedi szállítási körülményeket
(nehéz megközelíthetőség, súlykorlátozás) stb, a közlés elmulasztásából eredő többletköltségeket Vevő
viseli. Amennyiben a házhozszállítás során a Gyártó sofőrje úgy ítéli meg, hogy a nem megfelelő
terepviszonyok (útburkolat, növényzet) miatt a szállítási cím megközelíthetősége a továbbhaladást
veszélyeztetné, úgy megtagadhatja a szállítási címre való behajtást. Ezen tény elmulasztásából eredő
többletköltségek a Vevőt terhelik.
Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, ennek beszerzése a Vevő
feladata, melyet a szállítás megkezdése előtt a Gyártónak átad. Az ennek elmaradásából adódó
büntetések megfizetése a Vevő kötelezettsége.
Gyári átvételre nincs lehetőség.

Köszönjük, hogy megelőlegezett bizalommal támogatja Policolor READY hőszigetelő rendszerünket, és
szolgáltatásainkat! Területi képviselőink személyesen látogatják meg Önt, és egyeztetnek a részletekről.

Üdvözlettel:
A Poli-Farbe csapata

*Az ingyenes, akár 24 órás házhozszállítás legalább bruttó 158.750 forintos vásárlás esetén érvényes abban az esetben, ha
a megrendelés a szállítást megelőző nap 09:00-ig beérkezik a Poli-Farbe Ready partneren keresztül a Poli-Farbe Kft.-hez.
A péntek 9 óráig beérkező megrendeléseket a következő munkanapon szolgáljuk ki.

